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DEN LILLE BOLIG

Flere og flere er med tiden flyttet til de store byer, kvadratmeterpriserne stiger, og vi skal i højere og højere
grad vænne os til at bo på mindre plads. I takt med,
at andelen af singler bliver større, og ønsket om at
minimere den enkeltes aftryk på vores omverden øges,
synes det oplagt at genbesøge rammebetingelserne for
boliger med fokus på at undersøge mulighederne for at
etablere mindre etageboliger med større boligkvaliteter.
I andre dele af verden har storbylejligheder ikke
nødvendigvis køkken, og multifunktionelle indretninger gør, at den begrænsede plads udnyttes optimalt.
Køkkenløse lejligheder synes ikke realistiske i Danmark,
men vi vurderer, at tendensen med at minimere omfanget af fysiske ejendele og vægte færre ting og enkelt
fleksibelt inventar af høj kvalitet vil udbredes, samtidig
med at nærhed til sociale aktiviteter og kulturelle oplevelser vil blive vægtet højere end et stort boligareal.
Anvendelsen af indendørs og udendørs offentlige
arealer til ophold, arbejde og sociale aktiviteter er
gennem det seneste ti år blevet meget mere udbredt
og har gjort de nære omgivelser til en stadig vigtigere
del af boligens værdi. Boligkvaliteten består således af
boligens egne iboende kvaliteter og af attraktioner i
de nære omgivelser. Fællesfaciliteterne i bebyggelsen,
parken i kvarteret og caféen i nærområdet giver mulighed for at mødes og samles og mindsker behovet for at
kunne huse mange mennesker i boligen.

DEN FØRSTE BOLIG

FÆLLES AREALER OG FÆLLES FACILITETER

I denne analyse skelner vi mellem den første, midlertidige
bolig og så den lille bolig, hvor folk bor i længere tid. Den
første bolig kan være en:

Beboerne i den første bolig har typisk et større behov for
mulighed for socialt samvær, idet flere af dem er studerende, der flytter rundt mellem forskellige landsdele og skal
etablere et nyt, socialt liv i en ny by. Derfor er det vigtigt, at
de små boliger etableres med fælles faciliteter, så beboerne
får rig mulighed for fællesskab og sociale aktiviteter.

•

Kollegiebolig - hvor der ikke er egne køkkenfaciliteter,
men adgang til fælles køkken- og fællesrum

•

Ungdomsbolig - lidt større end kollegieboligen og med
egen kogeniche. Stadig med adgang til fælles køkkenog fællesrum

Generelt – og det gælder ikke kun den første bolig – er små
boliger i mange tilfælde mere afhængige af fællesarealer
og -faciliteter end større boliger. Både i form af det sociale
liv, som oftest skal findes lige umiddelbart udenfor boligen,
men også i form af praktiske faciliteter, som fx mulighed
for tøjvask eller muligheden for at kunne lave mad til flere
og spise sammen.

Vi skelner ikke mellem de ovenstående boliger, omend de
i praksis disponeres eller administreres lidt forskelligt. Det,
der kendetegner dem, er at for langt de fleste beboeres
tilfælde er der tale om den første bolig og en bolig man har
i en kortere årrække.
Disse boliger har en relativt høj grad af udskiftning, og
beboerne har en begrænset mængde ejendele i forhold
til senere i livet. Derfor skal man overveje forskellene i fx
opbevaringsbehov, som de forskellige beboere har.
Grænserne mellem de små boliger til de forskellige brugere
er flydende, og derfor er det relevant at kigge på, hvad man
mister af boligkvaliteter eller mulighed for sociale udfoldelser indenfor boligens rammer, når arealet reduceres.
Det forsøger vi at anskueliggøre gennem forskellige cases,
som hver er forsynet med ikoner, der informerer om den
enkelte boligs kvaliteter eller udfordringer.

En af de største udfordringer, når man disponerer små
lejligheder, er de ensidigt belyste lejligheder - særligt mod uattraktive verdenshjørner, der giver dårlige
lysforhold. At husdybden ofte er stor for at få udnyttet
byggeretten på grunden, gør det ekstra udfordrende at
disponere en vellykket lille bolig.

SIDE 4

ADGANGSVE JE OG OVERORDNET DISPONERING

Fordelingsarealer- og dermed den enkelte boligs
bruttoareal og effektive udnyttelse – hænger uløseligt sammen med den samlede bebyggelse og dennes
karakter. Vi bygger ofte boliger med indeliggende opgange med trapper og elevatorer, men når der optræder
mange små boliger i samme bebyggelse, kan det være
hensigtsmæssigt at overveje altangange eller i enkelte
tilfælde midterkorridorer.

ALTANGANGS- OG MIDTERKORRIDORHUSE

denne løsning i et relativt højt fordelingsareal pr. lejlighed,
og dermed får lejligheden ikke fuld og brugbar valuta for
sit bruttoareal.

I bebyggelser, hvor der etableres en stor andel eller
udelukkende små boliger, bør man overveje hvilken type
fordelingsareal, der giver bedst mening. Ved indeliggende
opgangsrum skal der etableres relativt mange elevatorer
og trapper, hvilket kan give økonomiske udfordringer.
Derudover påvirker de mange fordelingsarealer som før
nævnt den enkelte boligs bruttoareal i negativ retning.

Løsningen har dog andre fordele, idet en forholdsvis smal
bygning med indeliggende opgang og gennemlyste lejligheder giver gode boligkvaliteter.

Ensidigt belyste lejligheder
OPGANGSHUSE
Optimale placeringer af små boliger er typisk i fritliggende bygninger, herunder punkthuse, eller i større
bebyggelser i opgange beliggende på et hjørne eller en
gavl, hvor der er relativt meget facadeareal.
Hvis bebyggelsen består af flere sammenhængende
opgange fx i et større længehus eller en klassisk karré,
vil en del boliger kun have adgang til en eller to facader,
hvilket kan gøre det mere udfordrende at placere og
designe de helt små boliger.

Gennemlyste lejligheder
Den klassiske og ofte forekommende løsning er en
opgang, der fordeler til to gennemlyste lejligheder. Når
vi etablerer helt små boliger på 50 m2 og derunder,
er denne løsning ikke altid at foretrække. Dels kræver
løsningen en forholdsvis smal bygningsdybde for at
kunne etablere optimale lejligheder, hvilket den overordnede plan ikke altid giver mulighed for. Dels skal
trappe- og elevatorarealet, som ligger på min. 14 m2 pr.
etage samt ekstra areal i stueplan, hvor der er indgang
og i mange tilfælde gennemgang, fordeles på kun to
lejligheder pr. etage. I det samlede regnskab resulterer

I en blandet bebyggelse, dvs. en bebyggelse med boliger
af varierende størrelser og udformninger henvendt til flere
forskellige målgrupper, har man mulighed for at placere
den lille bolig i en opgang, hvor der også forekommer
større boligtyper. Her vil man ofte etablere minimum tre
lejligheder pr. etage, hvormed den enkelte boligs andel
af fordelingsareal reduceres. Denne løsning resulterer i
minimum én ensidig belyst lejlighed pr. opgang. Når man
arbejder med sådanne opgange, skal man være omhyggelig, når de placeres i den overordnede bebyggelse.

Altangangshuse
Af ovenstående grunde ser man ofte altangange i bebyggelser med mange små boliger. Altangangshuse har traditionelt været udformet mere rationelt end kønt og med
megen repetition. Derudover har løsningen den åbenlyse
udfordring, at folk passerer tæt forbi boligens mere eller
mindre private rum.
I nyere projekter ser vi dog altangange anvendt på måder,
som kan give flere fordele end blot effektiv fordeling.
Altangangene kan helt eller punktvis gøres bredere, så de
kan møbleres og fungere som sociale rum. Der begynder
også at komme flere projekter med ’hybrid-bebyggelser’,
hvor altangange figurerer punktvis udvalgte steder i bebyggelsen og fungerer som arkitektoniske elementer i en
større helhed uden at blive det dominerende facadeudtryk. Endelig kan en altangang anvendes til at danne en
barriere mod fx vejstøj, hvilket i nogle tilfælde kan gøre
en ellers næsten umulig byggegrund anvendelig.

Ensidigt belyste lejligheder kan accepteres mod syd og
vest, men her skal man være opmærksom på risikoen for
overophedning. En ensidig belyst lejlighed mod nord er
ikke anbefalingsværdigt, da lejligheden altid kun vil modtage indirekte naturligt lys og aldrig direkte. Mod øst vil der
ofte være tale om vurderinger – hvis der fx er god udsigt
eller et større åbent rum foran lejligheden kan det til tider
opveje, at lysindfaldet forsvinder midt på dagen.
I ensidigt belyste lejligheder kan man med fordel lave
kompenserende tiltag i form af bygningsforsætninger eller
karnapper, så der opnås lysindfald fra flere sider. Hermed
øges boligkvaliteten.

Boliger, der har adgang via altangange, kræver et omhyggeligt design, så der opnås en høj grad af privatliv på
trods af forbipasserende. Man bør undgå at etablere soveværelser mod altangang, til gengæld giver altangangen
en lille bolig mulighed for tværventilering og gennemlys.
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Ligeledes bør antallet af forbipasserende så vidt muligt
kontrolleres; i den sammenhæng kan man overveje en
øvre grænse for, hvor mange boliger, den enkelte altangang giver adgang til.

Midterkorridorhuse
Størstedelen af de boligprojekter, hvor der etableres en
midterkorridor, vil være ungdoms- eller kollegieboliger;
herunder transformering af eksisterende kontorbyggeri
til ovenstående. Fordelen ved denne løsning er et meget
effektivt fordelingsareal til den enkelte bolig samt mulighed for social interaktion i det fælles fordelingsareal.
Løsningen forudsætter, at beboerne har en form for fællesskab, og at boligen er så lille, at det kan accepteres, at
den er ensidigt belyst med en til tider uhensigtsmæssig
orientering.
Når man arbejder med midterkorridorhuse, kan man med
fordel etablere fællesfaciliteter/-rum mod andre verdenshjørner, så beboerne via fællesarealerne har mulighed for
at opleve varierede lysforhold som en del af den samlede boligkvalitet. Fællesrum udlægges ofte som lommer
eller udposninger på korridoren, så de samtidig bryder
de lange ensartede gangforløb og forsyner gangen med
naturligt lys. Her skal man dog være opmærksom på, at
køkkenfaciliteter kræver visse foranstaltninger ift. brandog flugtvejsmuligheder.

DISPONERING AF BOLIGEN

Gældende for alle boliger er krav til indeklima og ønsker
om gode dagslysforhold.
Når vi arbejder med små boliger, skal man være opmærksom på ikke at gå på kompromis med andre boligkvaliteter end arealet.
Tværtimod giver det ekstra mening at fokusere på boligens iboende kvaliteter, fordi man her kan kompensere
for nogle af begrænsninger, som det reducerede areal
medfører.

INDEKLIMA
Et reduceret gulvareal bør medføre nogle overvejelser om boligens rumhøjde. Fx kan en øget rumhøjde
forbedre indeklimaet, idet kubikmeter i denne sammenhæng vægter mere end kvadratmeter.
Hvis boligen kan disponeres med så generøs rumhøjde, at der kan indskydes en hems, opnår man udover
forbedrede ventilationsforhold en mulighed for at
zoneinddele et ellers lille areal i zoner til forskellige
formål. Ved nybyg vil dette dog være forbundet med en
merudgift i anlæggelsensfasen.
Lavere rumhøjde og større glasareal pr. m² bolig kan
medføre større risiko for overophedning; det er derfor
afgørende med tidlig vurdering af løsningsrum for
facadens glasandel. Begrænset i opadgående retning af
indeklimakrav og energikrav og i nedadgående retning
af dagslyskrav.
I disse små lejlighedstyper skal man normalt arbejde
med en umiddelbar glas / gulv procent mellem 25% og
35% for at nå de krævede 10% dagslys, når skygger
indregnes. Ved rumdybde på over 6 m skal der eksem-

pelvis korrigeres på glasarealet.

MANGE SMÅ ENHEDER OG REPETITION I FACADEN

Om det er en udfordring i forhold til indeklima afhænger
meget af mulighederne for opluk samt det vigtigste: Boligens orientering.

Når der etableres mange små enheder i en større bebyggelse, opstår der mere repetition i facaden. De små bagvedliggende rum giver ikke mulighed for at placere vinduer
og evt. altaner i mange forskellige positioner, og derfor skal
man være omhyggelig med både den overordnede disponering af bebyggelsen og med facadedesignet.

Om glasarealet bliver en udfordring energimæssigt har
meget at gøre med kompaktheden af bygningen i øvrigt,
og hvilke tiltag, man kan foretage for at kompensere for
et evt. større glasareal; eksempelvis om der kan vælges
decentral ventilationsløsning frem for central, og om der er
plads til tilstrækkeligt antal solceller på taget.

Vi ved fra større betonbyggerier fra tidligere tider, at for
megen repetition og ensartethed kan være nedslående for
oplevelsen af en bebyggelse – man mister sig selv i den
store skala.

Skyggende forhold som altaner og høj bygningstæthed
skaber betydelige skyggeforhold, der besværliggør overholdelse af dagslyskrav.

Denne kritik eller dette fokuspunkt bør dog ikke forveksles
med et generelt forbehold over for rytme og gentagelse,
som vi kender fra ældre, klassiske bygninger. Der, hvor man
kan sætte ind med arkitektoniske værktøjer, er i en nedbrydelse af oplevelsen af skalaen. Ikke nødvendigvis helt ned
til den enkelte boligenhed, men ned i en skala, hvor man
som beboer og besøgende kan se sig selv og identificere
sin bolig.

Krav til frisk luft gennem ventilation medfører for små lejligheder relativt høje luftskifter og dermed et relativt stort
energiforbrug til ventilation.

FACADEOPHOLD, KARNAPPER OG DYBE VINDUESKARME
I små boliger skal der ofte varetages mange funktioner i
samme rum: Madlavning, spisning, ophold – måske også
arbejde. Og nogle gange sover man måske også i det rum,
hvor alle disse aktiviteter foregår.

ENERGIRAMMER OG TILGÆNGELIGHED
– STØRRE BRUTTOAREAL
Krav til overholdelse af moderne energirammer udløser
nogle relativt tykke ydervægge. Det er naturligvis positivt,
at moderne huse er tættere og langt mere energivenlige end tidligere, men en af konsekvenserne ved tykkere
vægge er, at der opstår en større divergens mellem den
enkelte boligs netto- og bruttoareal. Derfor skal man være
opmærksom på, at små boliger af ældre dato generelt er
mere effektive i forhold til arealudnyttelse, en nybyggede
små boliger.

Derfor kan det tilføre den lille bolig en stor kvalitet, at man
etablerer en niche, som kan fungere som en egen zone.
Her er facaden oplagt: Karnapper og dybe vinduesnicher
kan tilbyde en siddeplads, hvileplads eller på anden vis en
fordybelseszone, hvis vinduet etableres med brystning. I de
tilfælde, hvor glasset går ned til gulvet, kan vindueskarmen
blive en velkommen del af gulvarealet.
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Derudover spiller kravet om tilgængelighed naturligvis ind
på boligernes bruttoarealer (se evt. mere under afsnittet
om adgangsveje). I dag etableres alle nye boliger med
niveaufri adgang, og derfor skal der være elevatoradgang
til alle boliger beliggende i etagebyggeri. Endvidere er der
krav om fribredder, venderadier og håndlister i trapperum –
alt sammen faktorer, der påvirker adgangsvejenes arealer.
Alle disse fælles adgangsarealer fordeles ligeligt på alle boliger i bebyggelsen uanset boligens størrelse. Derfor vil de
små boliger ofte have et relativt større misforhold mellem
netto- og bruttoarealer end de større boliger.

FLEKSIBILITET
Det er altid en udfordring at optimere og pakke funktioner
tæt - og så samtidig bevare en vis fleksibilitet i råhuset, så
bygningen på sigt kan transformeres til større boliger.
Afhængigt af det enkelte projekt kan man tidligt i processen forsøge at indarbejde fremtidig fleksibilitet, så
man tager højde for fx sammenlægning af boliger. I den
forbindelse er særligt skakt- og vinduesplaceringer af stor
betydning, ligesom fx øget rumhøjde kan medvirke til, at
installationer kan trækkes under nedhængt loft og dermed
åbne for andre placeringer af funktioner, end boligen oprindeligt er designet med.

ANALYSE AF
BOLIGCASES
I de følgende eksempler på små boliger kommer en bred
vifte af ensidig belyste, hjørne- og altangangsboliger.
Arealerne spænder fra 50 m² til boliger på 30m², og vi
analyserer, hvilke udfordringer og potentialer, de forskellige typer af små boliger besidder.
Boligerne bliver analyseret i forhold til boligens type,
placering i bebyggelse, indeklima, og hvilke boligkvaliteter, den besidder. Desuden tildeles hver case en eller
flere målgrupper. Disse målgrupper er opdelt efter vores
vurdering af, hvilke boligkvaliteter, der som minimum er
behov for, for de pågældende brugere.
De forskellige cases er oprindeligt tegnet med en specifik
målgruppe for øje, hvilket i mange tilfælde er ungdomsboliger, og boligen er indrettet herefter. Vi kigger på
hvilke potentialer, der ligger i hver enkelt bolig, og om
der er mulighed for at ændre målgruppen ved at ændre
den oprindeligt indtegnede møblering. I de respektive
cases er den potentielle indretning angivet med grå
ikoner, den på tegningen viste indretning er angivet med
sorte ikoner.
Hver boligtype er angivet med gulvareal, nettoareal
(gulvareal inkl. inder-, ydervægge og skakte), fælles
adgangsarealer og evt fællesarealer. Det samlede bruttoareal er nettoareal inkl. fælles adgangsarealer og andre
fællesfaciliteter og typisk det areal, der bruges, når man
taler om en boligs størrelse.
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OVERSIGT OVER IKONER
BEBYGGELSENS HELHED:

INDEKLIMA:

Boligtype, placering i bebyggelse og bygbarhed

Dagslys, termisk indeklima og energiforhold

Ensidig belyst bolig

Kun dagslys fra én side, problematisk mod
nord og til dels øst

Altangangsbolig

Gennemlyst lejlighed

Gode dagslysforhold

Indkigsgener

Problematiske dagslysforhold

Små vinduespartier, orienteret
mod nord

Risiko for overophedning

Kræver tidlig vurdering af
løsningsrummet for glasareal i
forhold til krav til indeklima og
dagslys

Solafskærmning

Skyggeskabende elementer, der
reducerer overophedning

Mulighed for gennemluftning

Opluk i facade til to verdenshjørner giver god mulighed for
gennemluftning

Øget krav til opluk i facade

Krav til termisk indeklima medfører ved ensidig ventileret bolig
øget krav til opluk i facaden

Risiko for støjgener

Hvis der kun er mulighed for udluftning til en side, kan der være
risiko for støjgener

Altangange har traditionelt været udformet
monotone og uindbydende
Hjørnebolig

Dagslys fra to verdensshjørner, gode
lysforhold
Meget facadeareal, kan påvirke brutto/
netto-faktoren

ADG

Boligen er generisk og kan gentages i hele bebyggelsen uanset
udformning

Høj bygbarhed

Meget facadeareal giver mulighed for større vinduespartier og
mere dagslys

Stor repetitionsgrad
Midterkorridor eller altangang
Effektivt adgangsareal

ADG

ADG

Boligen er enkeltstående og
tilpasset specielt bebyggelse

Boligen er placeret i et punkthus

Større diversitet i boligstørrelser og
beboersammensætning

Er punkthusets øverste gulv placeret
over 22 m højde kræver det en sikkerhedstrappe, der øger adgangsarealet,
og tykkere, bærende vægge, der kan
påvirke brutto/netto-faktoren
Mange boliger pr. opgang giver et effektivt adgangsareal

ADG

Boligen er på placeret på hjørnet
af bebyggelsen

Dagslys fra to verdenshjørner
Meget facadeareal, kan påvirke brutto/
netto-faktoren
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OVERSIGT OVER IKONER
MÅLGRUPPE:

BOLIGKVALITETER:

Disse målgrupper er tildelt boligkvaliteter udfra vores vurdering af, hvad der som minimum er behov for i en bolig.

Kvaliteter i boligen, der øger brugsværdien.

Bolig til par med lille
barn:

Separat soveværelse

Mulighed for at lukke af mellem ophold
og soveafdeling

Dobbeltseng

1400-1800 x 2000 mm

Enkeltmandseng

900-1200 x 2000 mm

Tremmeseng

600x1200 mm

Køkken

Min. 4 alm køkkenelementer (600 x 2400
mm), kogeplader, køleskab, ovn, vask, arbejdsplads

Kogeniché

2 kogeplader, køleskab, vask

X2

Spiseplads til to

X4

Spiseplads til fire

Med en spiseplads til mere end to
personer gør man det muligt at have
gæster i sin bolig

X4

Separat soveværelse med plads til
dobbeltseng og tremmeseng

Køkken

Spiseplads til
mere end to

Plads til
opbevaring

Vaskeri i
bebyggelse

Bolig til par:
X2

Separat soveværelse med plads til
dobbeltseng

Køkken

Spiseplads til to

Plads til
opbevaring

Bolig til enlig voksen med
barn:
X2

Separat soveværelse med plads til
enkeltseng og tremmeseng

Køkken

Spiseplads til to

Plads til
opbevaring

Vaskeri i
bebyggelse

Plads til sofa

Bolig til voksen single:
Adskillelse mellem køkken og bad
X2

Plads til
dobbeltseng

Køkken

Spiseplads til to

Både indkig til toilet fra køkken og
direkte adgang fra bad til køkken er ikke
hensigtsmæssigt i en bolig

Vaskesøjle i boligen

Plads til
opbevaring

Ungdomsbolig til to:

Entre
X2

To separate værelser med plads til
enkeltseng

X2

Kogeniche

Plads til opbevaring

Min. 2 garderobeskabe (1200 x 600 mm)

Fællesarealer

Fællesrum med plads til spisende gæster, stort køkken, vaskeri etc

Altan

Giver ekstra opholdsarealer i sommerhalvåret og mulighed for at opholde sig
udendørs og stadig være privat

Spiseplads til to

Ungdomsbolig til én:
X2

Plads til enkeltseng eller sovesofa

Kogeniche

Spiseplads til to
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BOLIGCASE 1 - BRUTTO 51 M² / GULV 33 M²
BRYGGENS BASTION I, KØBENHAVN,
BOLIGTYPE MIDT

Private familieboliger

BOLIGTYPE MIDT

BOLIGERNE

På Bryggens Bastion Byggefelt I er standardboligplanen
disponeret med tre lejligheder ved hver trapperepos: Én
ensidig lille lejlighed midt for, og store familievenlige
lejligheder på hver side af trapperummet.
Dette giver en er
Lejlighederne
velfungerende boligdiversitet.

og boligen indeholder både et køkken, spiseplads og plads til opbevaring. Denne bolig kan
f.eks. anvendes både af et par med barn og som
en delevenlig ungdomsbolig, hvis det ekstra
primært
disponeret med tre lejligheder pr.
værelse etableres.

2

3

etage omkring en opgang - to gennemlyste og en ensidig
Den store altan giver en fin mulighed for ophold
Den lille lejlighed er bevidst planlagt til
at være over
lejlighed.

C1.01
99 m²

3300

Gulvareal

4

33 m²

5Nettoareal

40m² 6

Adgangsareal

4500

3300

11m²

C1.03
94 m²

Snit EE
Samlet
bruttoareal
51m²
4500

ude og er samtidig en solafskærmning, der
50m² pga de nuværende boligbestemmelser - dette
afhjælper overophedning i den lille bolig.
kan naturligvis udfordres. Boligen er oprindelig tegnet
Der er i hovedparten af boligerne indbygget en Øeksibilitet der
som en to-rumsbolig men kan udføres med en ekstra
Altanens tilbagetrækning giver smalle vinduer
og fravælge vægge i lejligheden, har opdemonterbar skillevæg, så lejlighedengør,
reelt at
set man
er en ved at tilvinkelret på den øvrige facade. Dette kan virke
timale værelse
muligheder for
aten
disponere
egen smag
treværelses delevenlig lejlighed. Det separate
som
formildendeefter
omstændighed
på detog
fak-ønske,
har plads til både en dobbeltseng og en
tremmeseng,
ligesom det fremtidssikrer
lejligheden
i tilfældet
tum, at boligen
er ensidig
orienteret. at familien

ændrer størrelse og behov.

4275

4500

4275

4300

Skakt 7

Bad T1
4 m²

Køkken
19 m²

Bad T4
3 m²

Ophold
14 m²

Bad T1
4 m²

Ophold
15 m²

Soveværelse
11 m²

5575
3615

3145

Køkken
8 m²

1950

Ophold/evt. værelse
9 m²
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Soveværelse
12 m²

C1.02

C1.02
Boligtypeplan

Boligtype i bebyggelsen42 m²

Visualisering af bebyggelsen

42 m²

Snit EE

PLANUDSNIT 1. SAL

Snit EE
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BACH-GRUPPEN A/S \ AôòITEMA AôCHITECTS

5575

Ophold/evt. værelse
9 m²

1750

Soveværelse
8 m²

Køkken
8 m²

1950

Soveværelse
8 m²

Bad T2
4 m²

Gang
4 m²

Skakt 6

Ophold
15 m²

Gang
4 m²

Køkken
18 m²

Alle lejligheder har 3m² depotrum i kælder, hvortil der er adgang via alle bygningens elevatorer.

Soveværelse
11 m²

Bad T2
4 m²

Gang
4 m²

Skakt 6

3255

15
00

Skakt 5

Ophold
14 m²

Skakt 7

Bad T1
4 m²

Køkken
19 m²

Bad T4
Soveværelse
3 11
m²m²

4220

ø

Gang
6 m²

Bad T5
3 m²

Bad T5
3 m²

3175

3100

Skakt 4

7800

Evt. værelse
15 m²

Elevator C

Alle lejligheder har 3m² depotrum i kælder, hvortil der er adLejlighederne
skal danne
sund bygningens
ramme om beboernes hvergang
via en
alle
elevatorer.
dag. Dette stiller krav til et sundt og godt indeklima, hvorfor
både temperaturforhold, luftkvalitet, akustik og støj samt den
visuelle komfort vil blive tænkt sammen i en helhed¬sløsning.
Af komforttiltag kan nævnes, at der opvarmes med gulvvarme
over alt. I støjbelastede facader - primært mod øst/Sportspladsen - anvendes lydruder i vinduesfelterne.

Skakt 4

4500

7

C1.03
94 m²

Skakt 5

Værelse
9 m²

Evt værelse
15 m²

Soveværelse
13 m²

Alle boliger er forsynet med altaner, der orienterer sig enten mod udsigten over byen, Sportspladsen eller solsiden i
gård-rummet.

3300

6
Snit EE

15
00

3615

H

3300

J

5

Gang
6 m²

3890

w

ø

3145

Vie

I

Lejlighederne skal danne en sund ramme om beboernes hverBOLIGERNE
dag. Dette stiller krav til et sundt og2 godt indeklima,
4
3
C1.01 hvorfor
99 m²
Lejlighederne
er primært
disponeret med tre lejligheder pr.luftkvalitet, akustik og støj samt den
både
temperaturforhold,
etage omkring en opgang - to gennemlyste og en ensidig
lejlighed.
visuelle komfort vil blive tænkt sammen i en helhed¬sløsning.
Der er i Af
hovedparten
af boligerne indbygget
en Øeksibilitet
der
komforttiltag
kan
nævnes,
at der opvarmes med gulvvarme
gør, at man ved at til- og fravælge vægge i lejligheden, har optimale muligheder
for
at
disponere
efter
egen
smag
og
ønske,
over alt. I støjbelastede facader - primært mod øst/Sportsligesom det fremtidssikrer lejligheden i tilfældet at familien
ændrer pladsen
størrelse og behov.
- anvendes lydruder i vinduesfelterne.

3320

G

3175
4220

1300

BYGGEFELT I FRA SYDVEST

4300

Evt. værelse
15 m²

Elevator C

3100

10710

VISUALISERING

Værelse
9 m²

Evt værelse
15 m²

Soveværelse
13 m²

Alle boliger er forsynet med altaner, der orienterer sig enten mod udsigten over byen, Sportspladsen eller solsiden i
gård-rummet.

BEBYGGELSENS HELHED

DAGSLYS, INDEKLIMA OG ENERGI

MÅLGRUPPE

BOLIGKVALITETER:

Boligen indeholder:
Ensidig belyst bolig

Separat soveværelse

Par med lille barn

Gode muligheder for overholdelse af
dagslysforhold - også ved tæt bebyggelse

Plads til dobbeltseng max. 1600 mm

Køkken
ADG

Boligen er unik og tilpasset
en speciel bebyggelse

Par

Altan som skyggeskabende element ,der
reducerer overophedning

Spiseplads til fire
X4

Plads til sofa

Øget krav til opluk i facade ved ensidig
ventileret bolig

Ungomsbolig til to

Adskillelse mellem køkken og bad

Vaskesøjle i boligen

Risiko for støjgener, hvis den ensidige
bolig vender ud mod en støjende gade

Stor entre

Enlig voksen med barn

Plads til opbevaring

Altan
Voksen single
Boligen har mulighed for:

+1

Mulighed for at lave et ekstra soveværelse i stedet for stue
Enkeltmandseng

Tremmeseng

Boligen indeholder
ikke:

Kogeniche

Specifikt indtegnet i boligen
Fællesarealer
Ikke-indtegnede potentialer og
udfordringer i boligen

SIDE 11

U10

JK

U2 28

U6

2 2U1U2 9

UP

27

J25

Opgang
D

Opgang
C

BOLIGCASE 2 - BRUTTO 50 M² / GULVJL 30 M²
R2
R2 01

BRYGGENS BASTION J, KØBENHAVN,
BOLIGTYPE U4
U8

U6

J23

Ungdomsboliger

U2 25

JÅ

6.1

På Bryggens Bastion Byggefelt J er 1.-3. etage disponeret med ungdomsboliger. Med adgangsarealer er de
gennemlyste altangsboliger ca. 50 m².

20

19

JM

R2
R2 02

U2 26

7

J24

U6

U6

U2 23

U6

U2 22

JN

R2
R2 03

JØ

Denne bolig er egentlig en etværelses bolig med køkkenet placeret i midten sammen med bad, så der opstår to
nicher til hhv ophold og soveafdeling på hver side. Der
er dog mulighed for at lave en væg mod soveafdelingen
og derved skabe et separat værelse. Selvom der ikke
er indtegnet plads til opbevaring, kan man godt kan få
plads til to skabe i soveafdelingen. Derfor vurderer vi, at
denne bolig både er velegnet til en voksen single eller
til et par, hvis der etableres et separat værelse.

U2 24

U6

Samlet bruttoareal 50 m²

J20
R2
R2 06

JY

Fælleslo
kale
2
ungdom
sboliger

U7

R3
R2 07

JX

U4

U2 12

U6.1

OpU
gan2
g 17

U4

U4

U2 11

U5

U2 12

U7

U2 16

U6.1

U2 17

U5

U4

U2 16

U2 15

U4.1

U4

U4

U4

U4

U2 09

U2 10

U4

U4

U2 07

U2 08

U4.1

U2 15

JR

U1

U2 04

U2 05

UP

U2.1

U2 02

U2 13

U3.1

U2 03

1

J2

J2

J3

J3

J4

Visualisering af bebyggelsen

J5

Boligtype i bebyggelsen

J4

J6

J5

J7

J8

10

U2 13

U4.1

U2 14

J1U
92

U2 01

U4.1

U2 14

U4

U2 11

U4

U4

U2 06

JQ

U4

DJNV Opgang
F

Opgang
A

B

U2 18

1,5 m²

JZ

U2 19

UP

Fællesarealer

9,5 m²

JP

Opgang
B

Fælleslo
kale
2
ungdom
sboliger

39 m²

R2
R2 05

U6.1

U2 18

Nettoareal
J22 Adgangsareal

JÆ

U2 20

U7

30 m²

J21

Da de øverste etager i boligbyggeriet er disponeret med
2-plans familieboliger, opnås diversitet i boligstørrelser
og beboersammensætning.

UP

Gulvareal

JO

R2
R2 04

Altangangen har udposninger, der kan fungere som
semi-private altaner til de enkelte boliger.

U2 21

BOLIGTYPE U4

J9

J10

JS

Boligtypeplan

J11

J6 SIDE 12

J13

J12

J7

J15

J14

J8

J16

J17

J18

JU

J

JT

J1

BEBYGGELSENS HELHED

DAGSLYS, INDEKLIMA OG ENERGI

MÅLGRUPPE

BOLIGKVALITETER:

Boligen indeholder:
Altangangsbolig, gennemlyst

Enkeltmandseng

Bolig til par

Gode muligheder for overholdelse af
dagslysforhold - også ved tæt bebyggelse

Bliver der etableret et separat
værelse, er boligen velegnet
til par

Kogeniche

X2

ADG

Altangangsboligen kan gentages
i hele bebyggelsen

Spiseplads til to

Voksen single

Altangang som skyggeskabende element ,der reducerer overophedning

Plads til sofa

Fællesrum med plads til spisende gæster,
stort køkken og separat vaskeri i bebyggelsen
Ungdomsbolig

Mulighed for gennemluftning

Udposninger på altangang giver mulighed for ophold

Boligen har mulighed for:

Mulighed for at lave et separat soveværelse med en skydedør
Mulighed for en dobbeltseng

Forlænges væggen bag kogenichen kan
der indtegnes et ekstra køkkenelement
Plads til opbevaring

Boligen indeholder
ikke:

Entre

Vaskesøjle i boligen

Adskillelse mellem køkken og bad

Plads til tremmeseng

Specifikt indtegnet i boligen

Ikke-indtegnede potentialer og
udfordringer i boligen

SIDE 13

BOLIGCASE 3, BRUTTO 50 M² / GULV 29 M²
RØDOVRE PORT, RØDOVRE,
BOLIGTYPE G2

Private familieboliger i tårn- og punktbygninger

BOLIGTYPE
I et stort projekt i Rødovre lød opgaven på disponering
af mange små lejligheder. De mindste af toværelses
lejlighederne i tårnene er på 50m².
Pga. tårnets konstruktion er der relativt tykke vægge,
hvilket belaster boligernes brutto/nettoforhold. Det
samme gør et relativt stort adgangsareal, som er en
konsekvens af sikkerhedstrappen.

Gulvareal

29 m²

Nettoareal

38 m²

Adgangsareal

12 m²

Samlet bruttoareal 50 m²

Den udvalgte bolig er en ensidig belyst toværelses bolig. I det separate værelse er der plads til en smal dobbeltseng, men hvis man kun placerer en enkeltseng,
giver det mulighed for også at have en tremmeseng.
Der er et køkken, spiseplads til to samt plads til sofa og
opbevaring. Vi vurderer, at der både kan bo par eller en
enlig voksen med barn i denne bolig.
Tegn. nr.

Gt.1

X

Gt.2

Gt.3

1600

2475

Gt.4

2475

Gt.5

1600

Gt.6

RP_A_LGt_H1_E3_N01

Rev.

Rødovre Port

5950

18666
Bygherre
RØDOVRE CITY 2 Aps

Gt.A

C

Gt.B
OTV Trappe/Elevator
2 m²

Tag
18. Sal
17. Sal
16. Sal
Gt.5
15. Sal
14. Sal
13. Sal
12. Sal
11. Sal
10. Sal
9. Sal
8. Sal
7. Sal
6. Sal
5. Sal
4. Sal
3. Sal
2. Sal
1. Sal
Stue
Kælder

Gt.4

1300

3600

1,4 m²

1600
GtI.3V.01

Gt.C

1300

1300

GtI.4V.01

Gt.C

25.500

1300

UP

25.500

20610

1300

1020

25.500

5500

1500

25.500
GtI.2V.03

GtI.2V.02

Målstok 1:1
0
10
Trykaflastning
1,5 m²

20

A

B
E

F

D

- Niveau 18
- Niveau 17
- Niveau 16
- Niveau 15
- Niveau 14
- Niveau 13
- Niveau 12
- Niveau 11
- Niveau 10
- Niveau 9
- Niveau 8
- Niveau 7
- Niveau 6
- Niveau 5
- Niveau 4
2165
- Niveau 3
- Niveau 2
Bad
- Niveau 1
- Niveau 0
- Niveau 01

Gt.6

5950

625

4 m²

30

2743

Værelse

2610

Ft

1800

Gt
G

J
H

I

1760

4400

NORD

50 112560

40

8 m²

Koter er angivet i meter - Mål er angivet i mm

Trykaflastning
1,5 m²

1680

5500

Gt.D

Entré

3 m²
3300

Gang

Gt.2V.02

Mål

Gt.E
7880

Indretning og målsætning af boliger fremgår af følgende tegninger:
RP_A_LX_H4_N01: Boligtyper A/B/C/D/E/F
RP_A_LX_H4_N02: Boligtyper Ft/G/Gt/I

14 m²

Kontr.

16087

Sagsnr.

1:100

Dato

Myndighedsprojekt

Udf. MMAN

Gt.D

Boligtype i bebyggelsen

Ophold og køkken

Bygning Gt - 3.sal

Fase

Visualisering af bebyggelsen

Revisionen omfatter

Emne

Gt.2V.01

2490

6100

Rev. Rev. dato

JEBO

2018.03.14

Godk.
Approver Format

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS
Ny Carlsberg vej 120, 1799
Byggestyring
Sjælsø Management ApS
Masnedøgade 20, 2100

5800

A3

Tlf. +45 7011 7011
Tlf. +45 4810 0000

Boligtypeplan

Ingeniør
Oluf Jørgensen
Flæsketorvet 75, 1711 København V Tlf. +45 4677 0700
Landskabsarkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS
Ny Carlsberg vej 120, 1799

Tlf. +45 7011 7011

G
CD
IH
Ft
F
EBA

SIDE 14

Sag

Rødovre Port

Emne

Boligtype GtI.2V.01

Sags nr.: 16087

Dato:

2018.03.14

Sign. ANKO

BEBYGGELSENS HELHED

DAGSLYS, INDEKLIMA OG ENERGI

MÅLGRUPPE

BOLIGKVALITETER:

Boligen indeholder:
Ensidig belyst bolig

To vinduesfag giver gode muligheder for
overholdelse af dagslyskrav

Separat soveværelse

Par
Plads til dobbeltseng max. 1600 mm

Køkken
Enlig voksen med barn
ADG

Boligen er placeret i et punkthus
over 22 m

Risiko for overophedning

X2

Spiseplads til to

Plads til sofa
Voksen single
Boligen er generisk og kan gentages i hele bebyggelsen uanset
udformning

Øget krav til opluk i facade ved ensidig
ventileret bolig

Adskillelse mellem køkken og bad

Vaskesøjle i boligen
Ungdomsbolig
Entre

Risiko for støjgener, hvis den ensidige
bolig vender ud mod en støjende gade

Plads til opbevaring

Boligen har mulighed for:

Plads til enkeltseng i stedet for dobbeltseng
Mulighed for tremmeseng, hvis der kun
er en enkeltseng i soveværelset

Boligen indeholder
ikke:

Kogeniche

Fællesarealer

Altan

Specifikt indtegnet i boligen

Ikke-indtegnede potentialer og
udfordringer i boligen

SIDE 15

BOLIGCASE 4 - BRUTTO 49 M² / GULV 29 M²
NORDBRO, KØBENHAVN N,
BOLIGTYPE A1

Private ungdomsboliger nederst i tårnbygning

BOLIGTYPE A1
Alle boligerne i den aktuelle plan er under 50 m² inkl.
adgangsarealer og fællesfaciliteter. Der er mange
veldisponerede enheder. 6 ud af 10 boliger er ensidigt
belyste. Disse boliger er - pga bygningens geometri
og disponering - til gengæld ikke særligt dybe, så de
opleves velbelyste.

29 m²

Nettoareal

39 m²

Adgangsareal

8,5 m²

Fællesarealer

1,5 m²

Samlet bruttoareal 49 m²

Den udvalgte bolig er en ensidig belyst to-værelses
bolig. I det separate værelse er der plads til en smal
dobbeltseng, men hvis man kun placerer en enkeltseng
giver det mulighed for også at have en tremmeseng.
Der er et køkken, plads til lille sofa og spiseplads til fire.
Der er god mulighed for opbevaring, og hvis depotrummet udgår iht. de nye BR18-krav er der mulighed for at
placere min. to garderobeskabe.
Da boligerne er disponerede som ungdomsboliger,
hører der et fællesareal svarende til 1.5 m² pr. bolig til i
bebyggelsen.

Visualisering af bebyggelsen

Gulvareal

Boligtype i bebyggelsen

Boligtypeplan

SIDE 16

BEBYGGELSENS HELHED

DAGSLYS, INDEKLIMA OG ENERGI

MÅLGRUPPE

BOLIGKVALITETER:

Boligen indeholder:
Ensidig belyst bolig

To vinduesfag giver gode muligheder for
overholdelse af dagslyskrav

Separat soveværelse

Par
Plads til dobbeltseng max. 1400 mm

Køkken

ADG

Boligen er placeret i et punkthus
over 22 m

Risiko for overophedning

Voksen single
Spiseplads til fire
X4

Plads til sofa

Boligen er generisk og kan gentages i hele bebyggelsen uanset
udformning

Øget krav til opluk i facade ved ensidig
ventileret bolig

Ungdomsbolig

Adskillelse mellem køkken og bad

Entre
Enlig voksen med barn
Plads til opbevaring

Risiko for støjgener, hvis den ensidige
bolig vender ud mod en støjende gade

Fællesrum med plads til spisende gæster,
stort køkken og separat vaskeri i bebyggelsen
Boligen har mulighed for:

Enkeltmandseng

Tremmeseng

Boligen indeholder
ikke:

Kogeniche

Vaskesøjle i boligen

Altan

Specifikt indtegnet i boligen

Ikke-indtegnede potentialer og
udfordringer i boligen

SIDE 17

BOLIGCASE
5 - BRUTTO 48 M² / GULV 30 M²
A.B
BOLIGTYPE Q

BOLIGTYPE P

BOLIGTYPE P

BOLIGTYPE P

TAGENSVEJ 135, KØBENHAVN,
BOLIGTYPE K

BOLIGTYPE P

Ungdomsboligprojekt i eksisterende ejendom

BOLIGTYPE K

A.A
Bygningen er disponeret med en asymmetrisk placeret
midterkorridor, med meget dybe etværelses (Boligtype L) enheder på den ene side og toværelses enheder
(Boligtype K) på den anden. Midterkorridoren sammen med det smalle modul har resulteret i et effektivt
adgangsareal.

Boligdisponeringen kunne være et fint udgangspunkt
at arbejde videre med - fx som altangangsløsning.

1.153

Da boligerne er disponeret som ungdomsboliger hører
135et- fællesareal
Etageplan til
- 04
- 4. sal til 1.5 m² pr. bolig i
der
svarende
bebyggelsen.
Mål : 1 : 200

Gulvarealareal

30 m²

Netttoareal

37 m²

Adgangsareal

9,5 m²

Fællesareal

1,5 m²

Samlet bruttoareal 48 m²

Boligen har et separat værelse og den store loftshøjde i den eksisterende bygning giver en fin rumlighed
og muliggør en hems i boligerne, der ikke tælles med
i BR-arealet. Hvis denne hems udnyttes til soveplads,
opnås en meget fleksibel møblering, hvilket giver mulighed for eksempelvis en større spiseplads. Med både
køkken og god opbevaringsmulighed vurderer vi denne
bolig meget velegnet til par uden børn.

A.23

A.22

A.21

A.20

A.19

A.18

A.17

A.16

A.14

A.13

A.12

A.15

BOLIGTYPE O

A.D

BOLIGTYPE K

BOLIGTYPE K

BOLIGTYPE K

BOLIGTYPE K

BOLIGTYPE K

BOLIGTYPE K3

BOLIGTYPE K

A.B

BOLIGTYPE L

A.C

A.A
Boligtype i bebyggelsen

Billede af boligtypen, foto AP Pension

135 - Etageplan - 03 - 3. sal
Mål : 1 : 200

SIDE 18

Boligtypeplan

BOLIGTYPE K

B

BEBYGGELSENS HELHED

DAGSLYS, INDEKLIMA OG ENERGI

MÅLGRUPPE

BOLIGKVALITETER:

Boligen indeholder:
Ensidig belyst bolig

To vinduesfag giver gode muligheder for
overholdelse af dagslyskrav

Separat soveværelse

Par
X2

Ekstra loftshøjde giver mulighed for at
bygge en hems og dermed en ekstra
soveplads..
Plads til dobbeltseng

ADG

Boligen er generisk og kan
gentages i hele bebyggelsen
uanset udformning. OBS! ved
spejling over midterkoridor fåes
en meget dyb husdybde

OBS!
-Ved nybyg er ekstra rumhøjde væsentligt fordyrende

Øget loftshøjde skaber større volumen til
at optage evt overophedning i ensidig bolig. Hvis boligen bygges uden den ekstra
lofts højde kan overophedning være en
risiko

Voksen single

Øget krav til opluk i facade ved ensidig
ventileret bolig

Ungdomsbolig

Køkken

X2

Spiseplads til to

Plads til sofa

-Denne bolig kan fungere uden den øgede loftshøjde

Adskillelse mellem køkken og bad

Plads til opbevaring

Risiko for støjgener, hvis den ensidige
bolig vender ud mod en støjende gade

Fællesrum med plads til spisende gæster,
stort køkken og separat vaskeri i bebyggelsen
Boligen har mulighed for:

Boligen indeholder
ikke:

X4

Hvis hemsen udnyttes til soveplads, giver
det en mere fleksibel møblering og mulighed for større spiseplads
Enkeltmandseng

Tremmeseng

Entre

Kogeniche

Specifikt indtegnet i boligen
Vaskesøjle i boligen
Ikke-indtegnede potentialer og
udfordringer i boligen

Altan

SIDE 19

BOLIGCASE 6 - BRUTTO 45 M² / GULV 28 M²
RISSKOV BRYNET 5, ÅRHUS,
BOLIGTYPE G2

Private familieboliger

BOLIGTYPE G2

Bebyggelsesplan er udlagt med en blanding af både
store og små familieboliger, hvilket giver en velfungerende boligdiversitet. De mindste boliger er placeret i
gavlen, så de går om hjørnet, og man får dagslys fra to
verdenshjørner i stedet for ensidig belyste boliger.

Gulvareal

28 m²

Nettoareal

39 m²

Adgangsareal

6 m²

Samlet bruttoareal 45 m²

Boligen har et separat værelse med plads til en smal
dobbeltseng og mulighed for at placere en tremmeseng. Der er et køkken, lille stue og spiseplads til to.
Det er en meget effektiv bolig med mange boligkvaliteter, og det er udelukkende den begrænsede spiseplads,
der gør, at vi ikke vurderer, at boligen er egnet til par
med barn.
B.6

C.2











C.5

Bygningsdelsoversigt



Typekode
Bygningsdel
211003-RÅ BETONSANDWICHELEMENTFACADE, 560 MM
- Formglat betonforplade iht. 1.900-tegning: Tykkelse iht. ing.
projekt.
- Trykfast isolering: Tykkelse og klasse iht. ing. projekt.
- Betonelementvæg: Tykkelse iht. ing. projekt.








  

























Trappe T4
17.3 m²

C.A



BOLIGTYPE B - 3 vær



ID01
1010x2100mm
EI2 30
32 dB

BOLIGTYPE C

ID01
1010x2100mm
EI2 30
32 dB

ID01
1010x2100mm
EI2 30
32 dB

BOLIGTYPE D1

BOLIGTYPE G2

58.400


ID01
1010x2100mm
EI2 30
32 dB

BOLIGTYPE G1

ID01
1010x2100mm
EI2 30
32 dB

221001-RÅ INDV. BETONELEMENTVÆG
- 200 mm (iht. ing.projekt)
224001-TØ INDVENDIG LET VÆG, SKAKT, 90 MM
- 75 mm stålskelet udfyldt med mineraluld.
- 1 lag 12,5 mm fibergips, elastiskfuge mod begrænsning.
224002-TØ INDVENDIG LET VÆG, 100 MM
- 1 lag 12,5 mm fibergips, elastiskfuge mod begrænsninger.
- 75 mm stålskelet udfyldt med mineraluld.
- 1 lag 12,5 mm fibergips, elastiskfuge mod begrænsning.









BOLIGTYPE D1

211004-RÅ TEGLSANDWICHFACADE, 560 MM
- 55 mm teglskaller iht. 1.900-tegning.
- Betonforplade iht. ing. projekt.
- Trykfast isolering: Tykkelse og klasse iht. ing. projekt.
- Betonelementvæg: Tykkelse iht. ing. projekt.
211007-RÅ TEGLSANDWICHFACADE, 545 MM
- 55 mm teglskaller iht. 1.900-tegning.
- Betonforplade: Tykkelse iht. ing. projekt.
- Trykfast isolering: Tykkelse og klasse iht. ing. projekt.
- Betonelementvæg: Tykkelse iht. ing. projekt.



Trappe T5
17.3 m²





BOLIGTYPE C

ID01
1010x2100mm
EI2 30
32 dB

ID01
1010x2100mm
EI2 30
32 dB



59.300









vær

C.4








C.3







C.1






B.8





B.7

Trappeopgangen er optimeret,
så den afføder fire

 boliger pr. etage, hvilket giver et meget effektivt adgangs
 ville
 også
  kunne fungere

 
areal. 
Boligen
ensidig belyst,
hvilket vil reducere bruttoarealet.







B.5













 













C.B









Håndskitse af bebyggelse





Boligtype i bebyggelsen
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Boligtypeplan

BEBYGGELSENS HELHED

DAGSLYS, INDEKLIMA OG ENERGI

MÅLGRUPPE

BOLIGKVALITETER:

Boligen indeholder:
Hjørnebolig

Vinduesfag mod to verdenshjørner giver
gode muligheder for overholdelse af
dagslyskrav

Separat soveværelse

Par
Plads til dobbeltseng max. 1400 mm

Køkken

ADG

Boligen er på placeret på hjørnet
af bebyggelsen

God mulighed for flere opluk med henblik
på at overholde krav til termisk indeklima.
Hvis boligen bygges som ensidig belyst
kan overophedning være en risiko

Enlig voksen med barn

X2

Spiseplads til to

Plads til sofa

På trods af at denne boligtype er
en hjørnelejlighed, kan den også
fungere som ensidig belyst bolig.
Hvilket kan reducere facademængden og dermed bruttoareal

Mulighed for gennemluftning

Vaskesøjle i boligen

Voksen single

Entre

Plads til opbevaring
Ungdomsbolig

Hvis boligen bygges som ensidig
belyst kan den gentages i hele
bebyggelsen uanset udformning

Boligen har mulighed for:

Enkeltmandseng

Tremmeseng

Boligen indeholder
ikke:

Kogeniche

Adskillelse mellem køkken og bad

Fællesfaciliteter

Altan

Specifikt indtegnet i boligen

Ikke-indtegnede potentialer og
udfordringer i boligen

SIDE 21

BOLIGCASE 7 - BRUTTO 42 M² / GULV 21 M²
BOULEVARDEN, VEJLE,
BOLIGTYPE B

Private ungdoms- og familieboliger sammenbygget med
en dagligvarebutik

BOLIGTYPE B

Bebyggelsen består af mange effektive boligtypeplaner.
På grund af en kompleks bygningsform går der relativt
meget areal til fordelingsareal på trods af, at bygningen
er disponeret med midterkorridor. Den specifikke bolig
ligger på hjørnet, hvilket giver den et lysindfald fra to
verdenshjørner. Den store mængde facade er dog med
til at trække bruttoarealet op.

21 m²

Nettoareal

31 m²

Adgangsareal

9,5 m²

Fællesareal

1,5m²

Samlet bruttoareal 42 m²

Boligen har et separat værelse med plads til en smal
dobbeltseng. Ellers opfylder den de minimale behov
for en ungdomsbolig. Især på grund af den manglende
plads til opbevaring vurderer vi, at denne bolig udelukkende kan anvendes til ungdomsbolig.

LEJLIGHEDSPLANER UNGDOMSBOLIGER LIDL-BYGNING

Da boligerne er disponeret som ungdomsboliger, hører
der et fællesareal til svarende til 1,5 m² pr. bolig i bebyggelsen.

UNGDOMSBOLIG TYPE A

UNGDOMSBOLIG TYPE B

BRUTTOAREAL EXCL. FÆLLESADGANGAREALER

BRUTTOAREAL EXCL. FÆLLESADGANGAREALER

AREAL

35,3 M²

AREAL

30,8 M²

FORDELINGSAREAL

12,9 M²

FORDELINGSAREAL

12,9 M²

DN

Værelse
8.2 m²
Ophold
16.3 m²

Ophold
9.6 m²
Toilet/Bad
3.0 m²

ARDEN

UTIK & BOLIGER

Gulvareal

Værelse
8.2 m²
Toilet/Bad
3.0 m²

Håndskitse af bebyggelse

Boligtype i bebyggelsen
dato:
sagsnr.:

31.03.2017
17030

SIDE 22

Boligtypeplan

Bebyggelsens helhed og bygbarhed

Dagslys, indeklima og energi

Målgruppe

BOLIGKVALITETER:

Boligen indeholder:
Hjørnebolig

Vinduesfag mod to verdenshjørner giver
gode muligheder for overholdelse af
dagslyskrav

Separat soveværelse

Ungdomsbolig
Enkeltmandseng

Kogeniche

ADG

Boligen er på placeret på hjørnet
af bebyggelsen

Mulighed for gennemluftning

X4

Spiseplads til fire, mulighed for gæster

Fællesrum med plads til spisende gæster,
stort køkken og separat vaskeri i bebyggelsen
Boligen har mulighed for:

Plads til dobbeltseng max. 1400 mm

Boligen indeholder
ikke:

Plads til tremmeseng

Køkken

Adskillelse mellem køkken og bad

Vaskesøjle i boligen

Plads til sofa

Entre

Plads til opbevaring

Altan
Specifikt indtegnet i boligen

Ikke-indtegnede potentialer og
udfordringer i boligen

SIDE 23

BOLIGCASE 8 - BRUTTO 40 M² / GULV 21
NORDBRO, KØBENHAVN N,
BOLIGTYPE P3

Private ungdomsboliger i punkthus
Alle boligerne i den aktuelle plan er under 50 m² inkl.
adgangsarealer og fællesfaciliteter. Der er mange veldisponerede enheder. Disse boliger er pga. bygningens
geometri og disponering til gengæld ikke særligt dybe,
så de opleves velbelyste.

BOLIGTYPE P3

Boligen er en etværelses bolig, hvor det kun er muligt
at sove i opholdsrummet. Den opfylder de minimale behov for en ungdomsbolig, men har dog god mulighed
for opbevaring. Hvis depotrummet udgår (efter de nye
BR18-krav) er der mulighed for at placere min. 2 garderobeskabe og desuden et ekstra køkkenelement. Vi
vil derfor vurdere, at der godt kan bo en voksen single i
denne bolig.

Adgangsareal

10,5 m²

Fællesarealer

1,5 m²

21 m²

Nettoareal

28 m²

Samlet bruttoareal 40 m²

Da boligerne oprindeligt er disponeret som ungdomsboliger, hører der et fællesareal til svarende til 1.5 m²
pr. bolig i bebyggelsen.

Visualisering af bebyggelse

Gulvareal

Boligtype i bebyggelsen

SIDE 24

Boligtypeplan

BEBYGGELSENS HELHED

DAGSLYS, INDEKLIMA OG ENERGI

MÅLGRUPPE

BOLIGKVALITETER:

Boligen indeholder:
Ensidig belyst bolig

Enkeltmandseng

Voksen single

Meget facade ift gulvareal giver gode
muligheder for overholdelse af dagslyskrav

Kogeniche

X4

ADG

Den ensidigt belyste bolig
er specielt tilpasset bebyggelsen

Spiseplads til fire, mulighed for gæster

Risiko for overophedning
Ungdomsbolig

Plads til opbevaring
Fællesrum med plads til spisende gæster,
stort køkken og separat vaskeri i bebyggelsen
Boligen har mulighed for:

Øget krav til opluk i facade ved ensidig
ventileret bolig

Tegnet med depotrum, der med nye BR18
regler flyttes udenfor boligen, hvilket giver større opholdsareal og muliggør plads
til mindre dobbeltseng.
Hvis depotrummet ved siden af kogenichen udegår, kan der indtegnes et ekstra
køkkenelement

Boligen indeholder
ikke:

Risiko for støjgener, hvis den ensidige
bolig vender ud mod en støjende gade

Separat soveværelse, kun mulighed for at
sove i opholdsrum
Plads til tremmeseng

Adskillelse mellem køkken og bad

Plads til sofa

Vaskesøjle i boligen

Entre

Altan
Specifikt indtegnet i boligen

Ikke-indtegnede potentialer og
udfordringer i boligen

SIDE 25

A.B

BOLIGCASE
- BRUTTO
39 BOLIGTYPE
M² / PGULV
22P M²
BOLIGTYPE Q 9 BOLIGTYPE
P
BOLIGTYPE

BOLIGTYPE P

TAGENSVEJ 135, KØBENHAVN,
BOLIGTYPE L
Ungdomsboligprojekt i eksisterende ejendom

Den eksisterende struktur i huset har dikteret en meget
smal og dyb boligtype (Boligtype L), der til gengæld
kompenseres med en gavmild rumhøjde, der har givet
mulighed for en hems over badekabinen. Med udnyttelsen af denne hems til soveplads gives der mulighed for
en mere fleksibel møblering og plads til en sofa. Manglen på plads til opbevaring gør dog, at vi kun vil vurdere
denne bolig egnet som ungdomsbolig.

BOLIGTYPE L

A.A

Bygningen er disponeret med en asymmetrisk placeret
midterkorridor, der sammen med det smalle modul har
resulteret i et meget effektivt adgangsareal og en god
brutto/netto-faktor.

1.153

135 - Etageplan - 04 - 4. sal
Mål : 1 : 200

Gulvareal

22 m²

Nettoareal

28 m²

Adgangareal

9,5m²

Fællesarealer

1,5 m²

Samlet bruttoareal

A.23

Boligdisponeringen kunne være et fint udgangspunkt
at arbejde videre med - fx som altangangsløsning. Der
er god mulighed for at øge boligens areal og stadig
holde sig under 50m² brutto.

A.22

A.21

A.20

A.19

A.18

A.17

A.16

A.14

39 m²

A.13

A.12

A.15

BOLIGTYPE O

A.D

BOLIGTYPE K

BOLIGTYPE K

BOLIGTYPE K

BOLIGTYPE K

BOLIGTYPE K

BOLIGTYPE K3

BOLIGTYPE K

A.B

BOLIGTYPE L

A.C

A.A
Boligtype i bebyggelse

Billeder fra boligtype, foto AP Pension

135 - Etageplan - 03 - 3. sal
Mål : 1 : 200

SIDE 26

Boligtypeplan

BOLIGTYPE K

BOLIG

BEBYGGELSENS HELHED

DAGSLYS, INDEKLIMA OG ENERGI

MÅLGRUPPE

BOLIGKVALITETER:
Ekstra loftshøjde giver mulighed for at
bygge en hems og dermed en separat
soveplads

Boligen indeholder:
Ensidig belyst bolig,

Det høje vinduesparti pga den øgede
loftshøjdegiver gode muligheder for
overholdelse af dagslyskrav

Ungdomsbolig

Enkeltmandseng

Køkken

ADG

Boligen er generisk og kan
gentages i hele bebyggelsen
uanset udformning. OBS! ved
spejling over midterkoridor fåes
en meget dyb husdybde

OBS!
•

Ved nybyg er ekstra rumhøjde væsentligt fordyrende

•

Denne bolig er for dyb til at kunne fungere uden
den ekstra rumhøjde

-Øget loftshøjde skaber større volumen
til at optage evt overophedning i ensidig
bolig. Hvis boligen bygges uden den ekstra lofts højde kan overophedning være
en risiko

X2

Spiseplads til to

Fællesrum med plads til spisende gæster,
stort køkken og separat vaskeri i bebyggelsen

Øget krav til opluk i facade ved ensidig
ventileret bolig

Boligen har mulighed for:

Plads til dobbeltseng max. 1400 mm på
hems
Hvis hemsen udnyttes til soveplads, giver
det en mere fleksibel møblering og plads
til sofa

Boligen indeholder
ikke:

Den ensidige bolig vender ud mod en
støjende gade, så der er risiko for støjgener. Her er det løst med russervindue

Plads til tremmeseng

Kogeniche

Adskillelse mellem køkken og bad

Vaskesøjle i boligen

Entre

Plads til opbevaring

Altan

Specifikt indtegnet i boligen

Ikke-indtegnede potentialer og
udfordringer i boligen

SIDE 27

BOLIGCASE 10 - BRUTTO 30 M² / GULV 16 M²
RØDOVRE PORT, RØDOVRE,
BOLIGTYPE F01

Ungdomsboliger i tårn- og punktbygninger

BOLIGTYPE F02

I dette tårn er der disponeret med mange små lejligheder, hvilket giver et effektivt adgangsareal. Meget tykke
vægge pga. tårnets konstruktion og sikkerhedstrappe
belaster boligernes brutto/netto forhold.
Boligen er en etværelses bolig, hvor det kun er muligt
at sove i opholdsrummet. Den opfylder de minimale
behov til en ungdomsbolig og kan efter vores vurdering
kun benyttes dertil.

Gulvareal

16 m²

Nettoareal

22 m²

Adgangareal

8 m²

Fællesarealer

1,5 m²

Samlet bruttoareal 30 m²

Da boligerne er disponerede som ungdomsboliger
hører der et fællesareal til svarende til 1.5 m² pr. bolig i
bebyggelsen. Her er der både et større køkken og plads
til at bespise over 4 personer.
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4000

Indretning og målsætning af boliger fremgår af følgende tegninger:
RP_A_LX_H4_N01: Boligtyper A/B/C/D/E/F
RP_A_LX_H4_N02: Boligtyper Ft/G/Gt/I
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Byggestyring
Sjælsø Management ApS
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Tlf. +45 7011 7011
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ARKITEMA ARCHITECTS
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Arkitekt
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Boligtypeplan

Ft.1V.03

Tlf. +45 7011 7011

15610

50

3300

15851

Ft.C

Ft.1V.03

610

BEBYGGELSENS HELHED OG BYGBARHED

DAGSLYS, INDEKLIMA OG ENERGI

MÅLGRUPPE

BOLIGKVALITETER:

Boligen indeholder:
Ensidig belyst bolig

Enkeltmandseng

Ungdomsbolig

Problematiske dagslysforhold, hvis vinduespartiet bliver for småt

Kogeniche

X2

ADG

Boligen er generisk og kan gentages i hele bebyggelsen uanset
udformning

Risiko for overophedning

Spiseplads til to
Fællesrum med plads til spisende gæster,
stort køkken og separat vaskeri i bebyggelsen

Øget krav til opluk i facade ved ensidig
ventileret bolig

Boligen har mulighed for:

Mulighed for dobbeltseng max. 1400 mm

Boligen indeholder
ikke:

Separat soveværelse, kun mulighed for at
sove i opholdsrum
Plads til tremmeseng

Køkken

Risiko for støjgener, hvis den ensidige
bolig vender ud mod en støjende gade

Adskillelse mellem køkken og bad

Stue

Vaskesøjle i boligen

Entre

Plads til opbevaring

Altan
Specifikt indtegnet i boligen

Ikke-indtegnede potentialer og
udfordringer i boligen

SIDE 29

11

12

13

14

5984

400

8584

7684

1700

5984

450

BOLIGCASE 11 - BRUTTO 30 M² / GULV 16 M²
I

450

4188

450

2748

Snit D-D, Bygning 1

BOULEVARDEN, VEJLE,
BOLIGTYPE U

5400

Private ungdoms- og familieboliger sammenbygget med
Boligtype A
Boligtype A
en dagligvarebutik

BOLIGTYPE L

Snit E-E, Bygning 1

G

Gulvareal

16 m²

Nettoareal

22 m²

Adgangareal

8 m²

Fællesarealer

1,5 m²

Samlet bruttoareal 30 m²

21600

25248

5400

Bebyggelsen er disponeret med mange meget små
ungdomsboliger. Den smalle midterkorridor giver et
effektivt fordelingsareal. Den udvalgte bolig er en lille
ensidig bolig, der er gentaget gennem bebyggelsen.
Boligen er en etværelses bolig, hvor det kun er muligt at
sove i opholdsrummet. Den opfylder de minimale behov
til en ungdomsbolig og kan efter vores vurdering kun
Boligtype A
Boligtype A
benyttes dertil.

H

F

5400

Da boligerne er disponeret som ungdomsboliger hører
Boligtype til
A svarende
Boligtype
der et fællesareal
til A1.5 m² pr. bolig i bebyggelsen. Her er der både et større køkken og plads til at
bespise over 4 personer.

5400

E

15

Boligtype A

D

450

Boligtype A

16

17

19

20

22500

Snit B-B, Bygning 2
3600

18

3600

3600

3600

7200

450
450

N

5984

Boligtype A

450

450

450

N
Snit A-A, Bygning 1 & 2

5500

13600

850 850
5500

Ophold
12.9 m²

M
L
K

3500

ype F

13600

L
K

B

850 850

M

5500

4184

Boligtype A

13668

C
Boligtype G

5500

Boligtype C

450

A

Toilet
2.8 m²

Snit D-D, Bygning 1
ARDEN
21084

400

TIK & BOLIGER

450

5984

7684

11

1700

12

450

J

450

450

Håndskitse af bebyggelsen

450
3600

5984

13

3600

15

16

31.03.2017
17030
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13

14

3600

7200

Boligtypeplan

22500

Boligtype i bebyggelse

dato:
sagsnr.:

11

3600

Snit B-B, Bygning 2

14

J

17

18

19

20

Bebyggelsens helhed og bygbarhed

Dagslys, indeklima og energi

Målgruppe

BOLIGKVALITETER:

Boligen indeholder:
Ensidig belyst bolig

Problematiske dagslysforhold, hvis vinduespartiet bliver for småt

Enkeltmandseng

Ungdomsbolig
Kogeniche

X2

ADG

Boligen er generisk og kan gentages i hele bebyggelsen uanset
udformning

Risiko for overophedning

Spiseplads til to

Fællesrum med plads til spisende gæster,
stort køkken og separat vaskeri i bebyggelsen
Boligen indeholder
ikke:

Øget krav til opluk i facade ved ensidig
ventileret bolig

Separat soveværelse, kun mulighed for at
sove i opholdsrum
Mulighed for dobbeltseng max. 1400 mm

Plads til tremmeseng

Køkken

Risiko for støjgener, hvis den ensidige
bolig vender ud mod en støjende gade

Adskillelse mellem køkken og bad

Plads til sofa

Vaskesøjle i boligen

Entre

Plads til opbevaring

Altan

Specifikt indtegnet i boligen

Ikke-indtegnede potentialer og
udfordringer i boligen
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OPSUMMERING

Ud fra analyserne af de viste boligeksempler - og vores
generelle erfaringer med små boliger - tegner der sig et
billede af, at de små boliger kan fungere på forskellige
planer og til en del forskellige brugergrupper. Dog er
der naturligvis den begrænsning, at jo mindre boligerne udformes, jo sværere er det at bevare de samme
boligkvaliteter som i en større bolig. En indsnævring
i målgruppen er således en naturlig konsekvens af
reduktionen i boligens areal.

Som vi har beskrevet indledningsvist i analysen, er det
vigtigt at fokusere på en række punkter, så der på trods
af et begrænset boligareal stadig opnås gode boligkvaliteter, herunder:
•

Boligens orientering

•

Ensidig belysning og kompenserende tiltag herfor

•

Indeklima

•

Rumhøjde

•

Zoneinddeling

•

Facadebearbejdning

•

Fælles faciliteter

•

Adgangsveje

•

Brutto / netto forhold

Alle projekter er forskellige, og derfor bør man være
varsom med at lægge et enslydende lag af succeskriterier eller krav ned over udformningen af små boliger.
Man bør i stedet i hvert enkelt projekt være opmærksom på den ’cocktail’, som det samlede projekt udgør,
så man ikke ender med en bebyggelse, hvor der gåes
på kompromis med for mange boligkvaliteter oven i det
begrænsede boligareal.

En lille bolig bør ikke i sig selv fordre fx for lav rumhøjde eller en uhensigtsmæssig orientering; tværtimod
skal den lille bolig udvises ekstra opmærksomhed i
designprocessen, da det begrænsede areal gør boligen
ekstra sårbar overfor devaluerende tiltag. Således skal
resultatet af designprocessen fortsat være et rart, æstetisk og velfungerende hjem i mange år frem.
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INPUT FRA E JENDOMSMÆGLER - BOLIGPRISER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Priser på en bolig på ca. 50 m² beliggende i centrum:
Ejerbolig: Den gennemsnitlige kvm. pris vil ligge på kr.
48.000 – 58.000
50 M²
40-48 T
KR/M²

Lejebolig: Kvm. huslejen vil ligge på kr. 2.100 – 2.300

100 M²
37-42 T
KR/M²

Priser på en bolig på ca. 100 m² beliggende i centrum:
50 M²

100 M²

1.9-2.1 T
KR/M²

1.6-1.8 T
KR/M²

Ejerbolig: Den gennemsnitlige kvm. pris. vil ligge på kr.
42.000 – 48.000
Lejebolig: Den gennemsnitlige kvm. husleje vil ligge på
kr. 1.800 – 2.000

50 M²

Priser på en bolig på ca. 50 m² beliggende i kommunens
yderområder:

100 M²

48-58 T
KR/M²

42-48 T
KR/M²

50 M²

100 M²

2.1-2.3 T
KR/M²

1.8-2 T
KR/M²

Ejerbolig: Den gennemsnitlige kvm. pris vil ligge på kr.
40.000 – 48.000
Lejebolig: Kvm. huslejen vil ligge på kr. 1.900 – 2.100

Priser på en bolig på ca. 100 m² beliggende i kommunens
yderområder:
Ejerbolig: Den gennemsnitlige kvm. pris. vil ligge på kr.
37.000 – 42.000
Lejebolig: Den gennemsnitlige kvm. husleje vil ligge på
kr. 1.600 – 1.800

Kilde: Lone Bøegh Henriksen, Home

EJERBOLIG

LEJERBOLIG
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BR 18 KRAV - BOLIGERS INDRETNING

§ 199

§ 204

§ 210

Boliger skal projekteres og udføres, så boligen som

I etageboliger skal der indrettes mindst et wc-rum i ad-

Hvis der er døre eller skabsdøre i siderne af gangarealet,

helhed samt de enkelte rum har en hensigtsmæssig

gangsetagen, der har en hensigtsmæssig størrelse og in-

skal gangarealet være mindst 1,30 m i bredden.

størrelse og udformning under hensyn til anvendelsen.

dretning, således at der sikres tilstrækkelig fri afstand foran

(Tilstrækkelig bredde i adgangsrum er vigtig for en boligs

(De centrale arealbehov, som en bolig altid bør opfylde,

håndvask og wc. Wc-rum skal have håndvask.

funktionalitet. En gangbredde på 1,0 meter gør, at to per-

er plads til at sove, spise, lave mad og slappe af samt

(Den fri afstand ud for wc-rummets sanitære installationer,

soner kan passere hinanden. Hvis en person skal kunne

plads til personlig hygiejne, dvs. bade- og wc-rum.)

som håndvask og wc, bør være mindst 1,1 meter. Større fri

hjælpe en anden med for eksempel overtøj, bør der være

afstand øger komforten. En fri gulvplads på 1,3 × 1,3 meter

1,3 meter i bredden.)

§ 200

gør det muligt for to personer at være i rummet på samme

En bolig skal ud over et eller flere beboelsesrum have

tid og giver rimelig plads til rengøring.)

§ 211
Der kan etableres en eller flere hemse, hvis de har et

køkken, bade- og wc-rum.
§ 205

gulvareal på højst 4,5 m², så de ikke kan betragtes som

§ 202

Beboelsesrum og køkken skal have en loftshøjde, der

en indskudt etage. Det er en betingelse, at en hems står i

I køkkener skal der være plads til, at køkkenarbejde kan

sikrer, at der er dagslys i rummet, og at der er et volumen

åben forbindelse med det rum, den er indbygget i.

foregå på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

i rummet, der sikrer et naturligt luftskifte. Loftshøjden skal

Kravet kan opfyldes ved, at:

fastsættes i forhold til boligens rumdybder, rumstørrelser

§ 212

og vinduers placering.

I tilknytning til etageboliger og sammenbyggede enfami-

1) Der ud for arbejdspladser og opbevaringspladser er

(Etageboliger bør have en lofthøjde på mindst 2,5 meter.

en fri afstand på mindst 1,10 m.

En loftshøjde på 2,8 meter kan dog ofte give en forbedret
rumlighed.)

§ 203

liehuse skal der etableres et tilstrækkeligt og aflukket areal til opbevaring af større brugsgenstande, f.eks. cykler,
barnevogne og rollatorer.
§ 213

For boliger på under 50 m² kan køkken indrettes som

§ 208

I eller i tilknytning til etageboliger og sammenbyggede

kogeniche.

Døre til vindfang, forstuer, gange, beboelsesrum, køkken,

enfamiliehuse skal der under hensyn til indeklimaet eta-

(En kogeniche har ligesom et køkken plads til kogep-

bade- og wc-rum i bygningens adgangsetage skal have en

bleres faciliteter til vask og tørring af tøj.

lader, køleskab og vask med afløb.)

fri passagebredde på mindst 0,77 m.
OBS! Nye regler for udformning af trapper i fællesadgangsveje fører også til større adgangsareal
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BR 18 KRAV - DAGSLYS ETC.

§ 259
For boliger, kollegier, hoteller og lignende bygninger
må bygningens samlede behov for tilført energi til
opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr.
m² opvarmet etageareal højst være 30,0 kWh/m² pr. år
tillagt 1.000 kWh pr. år divideret med det opvarmede
etageareal.
§ 379
Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, spiserum, i det følgende benævnt arbejdsrum

§386
Termisk indeklima - For boliger, hvor der er mulighed for at
åbne vinduer og skabe udluftning, kan bestemmelsen normalt anses som overholdt, når der gennem beregning kan
påvises, at der maksimalt er 100 timer pr. år af brugstiden,
hvor rumtemperatur overskrider 27 °C og 25 timer pr. år,
hvor rumtemperaturen overskrider 28 °
§ 443
Ventilation i beboelsesbygninger - mindst 0,3 l/s x m2; 20
l/s fra køkken og 15 l/s fra bad

mv., samt beboelsesrum og køkken skal have en sådan
tilgang af dagslys, at rummene er tilstrækkeligt belyste.
Stk. 2. Tilstrækkelig tilgang af dagslys kan dokumenteres ved, at glasarealet uden skyggende forhold svarer
til mindst 10 pct. af det relevante gulvareal. Det angivne
glasareal skal korrigeres for evt. skyggende omgivelser,
reduceret lystransmittans mv., som angivet i Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsens Vejledning om lys og udsyn.
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